
The Essence of Engineering

Spojte svoji budoucnost s námi 
– program „Wikov nová generace“

Stipendium 
až 4 000 Kč měsíčně!

Proč strojírenství
 Firmy v ČR hledají 100 000 odborníků v technických oborech
 Nadstandardně finančně ohodnocené technické pozice
 Okamžitá uplatnitelnost na trhu práce absolventů

    průmyslových a technických škol
 České strojírenství má tradici a je opět na vzestupu

Kontaktujte nás a my Vám sdělíme více:
Mgr. Hana Blažková - Vedoucí personálního oddělení Wikov MGI a.s.
Tel. : 491 488 460, Mobil: 606 618 752, E-mail: hblazkova@wikov.com 

www.wikov.com

Proč Wikov
 Česká proexportní firma s více jak 130 letou 

tradicí se skvělým renomé ve světě  Široké 
spektrum dělnických a technických profesí 

 Stabilní firma – převodovky do celého světa 
a mnohých průmyslových oborů  Veškerý zisk 
jde zpět do firmy ve formě investic



vodní energetika

tepelná energetika

větrná a přílivová energetika

cementárny a  zpracování surovin

povrchové  a hlubinné doly

těžba ropy a plynu,
lodní průmysl

gumárenský a  chemický průmysl

metalurgický  průmysl

kolejová vozidla

rychloběžné  aplikace
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Nabízíme 
Wikov MGI a.s. Hronov ve spolupráci se SPŠ Hronov, SPŠ, SOŠ 
a SOU Nové Město nad Metují žákům 9. tříd základních škol 
nabízí podporu při studiu ve formě stipendia a jedinečnou 
možnost učit se pro naši společnost v následujících oborech:

SPŠ Hronov (www.spshronov.cz)
 Strojírenství - CNC technika a robotika ve výrobních 

procesech  Nástrojař - obor dotovaný Královéhradeckým 
krajem

SPŠ, SOŠ a SOU Nové Město nad Metují (www.spsnome.cz)
 Strojírenství  Programátor CNC strojů  Strojní mechanik 
 Obráběč kovů 

Výše stipendia
1. ročník  0 - 1 000 Kč
2. ročník  0 - 2 000 Kč
3. ročník  0 - 3 000 Kč
4. ročník  0 - 4 000 Kč

Výše stipendia je dána ročníkem, chováním a studijními 
výsledky žáka. Podrobné informace Vám rádi poskytneme.


